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   پژوهشگران، استادان، متخصصين مطالعات خاورميانه و ايران شناسانبيانيۀ
  

 متخصصين مطالعات خاورميانه و ايران ،ان، استادانرگشامضاء کنندگان زير، پژوه ما 
 حقوق انسانى تجاوز به خوانيم که به  ، دولت جمهورى اسالمى ايران را  فرا مىانشناس

، به سانى که در بيانيه جهانى د و ايشان را از حقوق مدنى و آزادى کاملبهائيان پايان ده
المللى حقوق  ، کنوانسيون بينالمللى حقوق مدنى و سياسى  کنوانسيون بين،حقوق بشر

با شدت يافتن . گرداندمند  آمده و به امضاء دولت ايران نيز رسيده بهرهانسانى و اقتصادى 
 از اهد مواردى با نگرانى فراوان شدر چند ماه اخير، مانقض حقوق بشر در مورد بهائيان 

همۀ اينها گوياى .  هستيم براى محروم ساختن بهائيان از حقوق انسانى خودپيگيراى  مبارزه
  .  بهائيان استانسانىحقوق به  بيشتر تجاوزاتبراى  اى  گستردهىها زمينه سازى

  :ترويدادهاى اخير شامل موارد زير ولى نه همۀ آنهاس
به شرح  پنج بهائى را ۲۰۰۹ ژانويه ۱۴  مقامات مربوطه روز :غير قانونىهاى  دستگيرى■ 

ژينوس سبحانى، شاهرخ طائف، ديدار رئوفى، پيام اغصانى : در تهران بازداشت کردندزير 
هاى هشت تن   دو تن بهائى در مشهد دستگير شدند و خانه،به دنبال آن. و عزيز سمندرى
 فوريه ۱ورد يورش قرار گرفت و به دستگيرى نيما حقار در تهران در تاريخ مبهائى در تهران 

 توقيف اين بهائيان دنبالۀ توقيف و زندانى شدن بهائيان متعدد ديگرى در .  انجاميد۲۰۰۹
 تن از رهبران جامعۀ بهائى ۷شهرها و نواحى مختلف در سراسر ايران و يادآور دستگيرى 

هاى سازمان ملل متحد، شش تن از   عليرغم بيانيهاينان نيز. باشد  مى۲۰۰۸ايران در سال 
برندگان جايزۀ نوبل، و چندين سازمان حمايت از حقوق بشر که همگى خواهان آزادى 

  .باشند فورى ايشان بودند کماکان در توقيف مى



  و يا براى ضبط اشياءبهائيانبراى دستگيرى  مربوطه مقامات: هاى بهائيان حمله به خانه ■
ترين   از تازه.شوند  مىهاى ايشان وارد خانهمثل عکسها، کتابها و کامپيوترها آنان شخصى 

 صفحه اسامى بهائيان شيراز شامل نام ۳۱اقدامات نگران کننده در اين زمينه بايد به انتشار 
 نقل شاملاين صورت .  اشاره کردمحل کارشاننشانى انى خانه و شايشان، نوع پيشه، ن

توانست زمينه   که مىبودعليه بهائيان  اهلل خمينى  حانيون بلندپايه از جمله آيتقول برخى رو
  .سازد هاى بهائيان مزبور آماده  خانه به لۀ مردمرا براى حم

را دانشجويان بهائى دولت ايران   به اين سو۱۹۷۹از سال : تمحروم داشتن از تحصيال■ 
 بشر است ممنوع ساخته و در موردم حقوق ّ که يکى از حقوق مسل، تحصيالت عاليهاز

هاى خصوصى که در منازل براى دانش آموزان محروم از تحصيالت تشکيل  کالس
  .فراهم آورده استهاى متعدد   محدوديتشود مى
 اين اقدامات شامل آزار اطفال بهائى، تبليغات عليه بهائيان :ارعاب و تهديد دامنه دار ■

 هاى CD تشکيل سمينارهاى عمومى و توزيع ،ولتبا پشتيبانى د در وسايل ارتباط جمعى
 در مدارس در سراسر کشور و نيز ارعاب و تهديد کسانى مجانى شامل مطالب ضد بهائى
 از جمله خانم شيرين عبادى برندۀ جايزۀ صلح ،اند که به طرفدارى بهائيان برخاسته

  .باشد مى
 به منظور نابودى کامل يرانهاى گذشته دولت ا در طول دهه: اختناق مالى و اقتصادى ■

از مشاغل در سراسر کشور  تمامى کارمندان بهائى را جامعۀ بهائى از لحاظ اقتصادى،
هاى   شرکتها،  خانهّريزى شده و منظم ِ ه و به ضبط و مصادرۀ برنامهدولتى اخراج کرد

  .پرداخته استهاى ايشان  تجارى، منابع مالى و ديگر دارائى
هاى بهائيان در قائم شهر، يزد،   گورستان:هاى بهائيان  يورش و بى حرمتى به گورستان■

  .تخريب و ويرانى کامل قرار گرفته استآباد و مناطق ديگر بطور متداوم مورد  نجف
بهائيان و در واقع با اعضاى تمام مذاهب و با بستگى خود را  ما امضاء کنندگان زير هم



  .داريم حقوق و آزادى کامل محروم هستند اعالم مىجوامعى که در ايران از 
  

  :امضا کنندگان

 آبراهاميان اروند، سيتى يونيورسيتى نيويورک

  جورج واشنگتن يونيورسيتى،آتکين مريل

 اخوان پيام، دانشگاه مک گيل 

 ، دانشگاه جرج تاون .اسپوزيتو جان ال

  جانسن رزمرى، دانشگاه مينه سوتا-استن

 وهلنبرگ کالج، م.استين مارک ال

 آفارى ژانت، دانشگاه کاليفرنيا، لوس آنجلس

 افخمى غالم، بنياد مطالعات ايرانى

 افشارى رضا، دانشگاه پيس

 اکبرى حميد، دانشگاه نورت ايست ايلينوى

 امانت عباس، دانشگاه ييل

  دانشگاه ايالتى نيو يورک، استونى بروک،  سعيد ارجمندميرا



 يشيگان ديربورن دانشگاه مامين کمرون مايکل،

 ، دانشگاه پرينستون .ل. اودويتچ آ

  محقق آزاد ،بابايى سوسن

  دانشگاه مريلند،.باترورت چارلز اى

   دانشگاه سيراکيز،بروجردى مهرزاد

  استنفورد يونيورسيتى،بشير شهرزاد

  )ميسيساگا( دانشگاه تورنتو،بنکداريان منصور

  کالج بستن،بنو عزيزى على

 دانشگاه آريزنا ،.بنين مايکل اى

   کالج بستن، ناصررنگا به

   دانشگاه ايالتى اوهايو،پورشيرازى پروانه

  دانشگاه ايالتى اوهايو،تامر جيمز

  دانشگاه اينديانا،تريکس فرانسس

   دانشگاه آريزونا،ف کامرانّتلط



  دانشگاه ايالتى کاليفرنيا، نورتريج،ّتوحيدى نيره

  دانشگاه تورنتو،ّطرقى محمد -توکلى

  دانشگاه کاليفرنيا، لس آنجلس،حقيقى لطيفۀ

   بنياد مطالعات ايرانى،حکمت هرمز

  دانشگاه ويسکونسين در سوپريور،دخانچى خليل

  دانشگاه شيکاگو،.فرد م دونر 

  دانشگاه ايالتى اوهايو،ديويس ديک

   دانشگاه کاليفرنيا، اروين،رحيميه نسرين

  محقق آزاد،.ريکز تاماس م

   دانشگاه مريلند،.سزيلفى مادلين 

  اوقاف کارنگى براى صلح بين الملل ،سجادپور کريم

  دانشگاه کلمبيا،سهرابى نادر

  دانشگاه بستن،شارما سونيل

  دانشگاه بستن،شهابى هوشنگ



   دانشگاه هاوايى در مانوا،فرهى فريده

  محقق آزاد،يلم وفلور

 )دانشکده حقوق( دانشگاه هاروارد،کار مهر انگيز

  دانشگاه نيو يورک،رهادکاظمى ف

  دانشگاه جرج تاون ،کامروا مهران

  دانشگاه پنسيلوانيا ،.کب پاول م

   دانشگاه مريلند،ّکريمى حکاک احمد

   دانشگاه کاليفرنيا، مرسد،کويين شعله

  دانشگاه تورنتو،السن تاد

 او کلير- دانشگاه ويسکونسين،النگ کيت

  دانشگاه کاليفرنيا، مرسد،لمبدن استيون

   دانشگاه اوهايو،ليبارگر لورن

  دانشگاه دلوير، رودىتىم

   کالج امانوئل،مارتين لئونارد



  دانشگاه پنسيلوانيا ،آن اليزابت ماير 

  دانشگاه هاروارد ،متحده روى

   دانشگاه دوک،متحده نگار

  دانشگاه ايالتى کاليفرنيا، ساکرامنتو،مرعشى افشين

 مديسون- دانشگاه ويسکونسين،مرگان ديويد

   محقق آزاد،مکيون دنيس

   دانشگاه ويرجينيا،ميالنى فرزانه

  دانشگاه ايالتى اوهايو،ميلز مارگرت

   دانشگاه دنور،هاشمى نادر

  دانشگاه کپنهاگ،يتمرگواربورگ 

   کالج واسر،وحدت فرزين

  دانشگاه کپنهاگ ،وهمن فريدون


